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NAUDAN 
LUOMULIHAA 

SUORAMYYNTINÄ 
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

Nätteporin auditorio
tiistaina 5.2. klo 17.30
 
 

NUKKETEATTERI PIKKUKULKURI ESITTÄÄ:

Järjestää: Ii-instituutti/Iin kirjasto

Suositellaan yli 3 -vuotiaille
Vapaa pääsy - tervetuloa!

PIKI - SALAMASANKARI
Katri Kirkkopellon kirjaan perustuva 
tarina yksinjäämisestä ja 
ystävyydestä

Suomen Arvo-Ostot Oy

NYT
KÄTEISTÄ
HELPOSTI!

Ostamme jalometallia, myös käytetyt kulta- ja hopeaesineet, pöytähopeat, hammaskulta, 
kunniamerkit yms. arvotavaraa. Maksuton arviointi. Maksamme heti käteisellä.

Hopeaa Vanhat rahat

Kultaa

Kellot

Tervetuloa paikan päälle
     Tiistaina 22.1.

ja 
keskiviikkona 23.1. 

klo 10.00–17.00
     LIEKSA TORI, K-Citymarketin edusta. 

81700 LIEKSA

OSTAMME OLEMME NYT
OSTOAUTOLLA

Puh. 040 758 7499    www.arvo-ostot.fi

Tervetuloa paikan päälle
Keskiviikkona 30.1. 

klo 10:00 – 17:00
K-MARKET Ii 

Kisatie 1, 91100 Ii
Puh. 040 758 7499    www.arvo-ostot.fi

Sivut 7-10 

OIKEA OSTOSRASTI
T:mi SEPPO KELTAMÄKI
Kauppatie 14, 91100 Ii, p. 0400-725 467
www.keltamaki.com, seppo.keltamaki@saunalahti.fi 

SUKSIEN HIONTA- JA 
VOITELUPALVELU AVATTU!

Paljon Peltosen tallisuksia varastossa!
KÄY TALOSSA!

KATTAVAVALIKOIMAVOITEITA!

OIKEA OSTOSRASTI
T:mi SEPPO KELTAMÄKI
Kauppatie 14, 91100 Ii, p. 0400-725 467
www.keltamaki.com, seppo.keltamaki@saunalahti.fi 

SUKSIEN HIONTA- JA 
VOITELUPALVELU AVATTU!

Paljon Peltosen tallisuksia varastossa!
KÄY TALOSSA!

KATTAVAVALIKOIMAVOITEITA!
Hanskat, kintaat, nastakengät

OIKEA OSTOSRASTI
T:mi SEPPO KELTAMÄKI
Kauppatie 14, 91100 Ii, p. 0400-725 467
www.keltamaki.com, seppo.keltamaki@saunalahti.fi 

SUKSIEN HIONTA- JA 
VOITELUPALVELU AVATTU!

Paljon Peltosen tallisuksia varastossa!
KÄY TALOSSA!

KATTAVAVALIKOIMAVOITEITA!

Avoimet työpaikat ja kesätyöt 
CV- ja työhakemuspaja 

Paikallisia yrityksiä 
Ammattikirjasto  

Kevytyrittäjyys 
Tietoiskuja 

Kahvitarjoilu 

pe 25.1. klo 9-14.30 
Iin Autokeidas - Kärkkäinen 

 

 

IiRekry 2019 
KOULUTUS- JA 

TYÖNHAKUMESSUT 

 ii.fi/rekry IiRekry 2019

Yhteistyössä Iin kunnan työllistämispalvelut ja Micropolis Oy 

Maksuton valokuva
työhakemukseen! 

Taikuri  

VILLE-VALTTERI 

SATOKANGAS

Esiintymässä
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Lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi
Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti 
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomat
-

HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 2    24.1.2018

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

Seuraava Iisanomat nro 3
ilmestyy 7.2.2019. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 31.1.2019 mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)

Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta kalustoa, meillä hoituu molemmat

Iin Rengastyö Lieksentie 4, Ii p. 040 754 4377
www.iinrengastyo.com

Iin kansalaisopisto saa hel-
mikuun alussa päätoimisen 
rehtorin, kasvatustieteen 
maisteri Janne Puolitaipa-
leen aloittaessa uudessa 
virassa. Tähän saakka Ii-ins-
tituutti -liikelaitoksen joh-
taja Tarja Rahkola on oman 
toimensa ohella hoitanut 
kansalaisopiston rehtorin 
tehtäviä vuoden 2011 alus-
ta alkaen.

Ii-instituutti -liikelaitok- 
sen johtokunta valitsi Puo-
litaipaleen virkaan kokouk-
sessaan 18.12.2018. Virkaan 
oli kolmetoista hakijaa, joista 
haastateltiin viittä. Haastat-
telutyöryhmä esitti yksimie-
lisesti Janne Puolitaipaleen 
valintaa Iin kansalaisopis-
ton rehtoriksi.

Tällä hetkellä Iin Aseman 
koulun koulunjohtajana 
työskentelevä Janne Puoli-
taival kertoo virkaan hake-
misen syyksi halun kokea ja 
oppia uutta, sekä kehittyä.

-Olen viihtynyt loista-
vasti Aseman koululla yli 
kymmenen vuotta. Kan-
salaisopiston rehtorilla on 
aitopaikka nähdä ja olla vai-
kuttamassa iiläisten hyvin-
vointiin, siksi halusin tarttua 
mahdollisuuteen, Janne ku-
vaa siirtymisestään uusiin 
haasteisiin.

Iin kansalaisopiston hän 
kokee hyvin toimivana 
opinahjona, jonka toimin-
nasta osalla iiläisistä saattaa 
olla liian suppea mielikuva.

-Kansalaisopisto on jo 
nyt paljon muutakin, kuin 
musiikkia ja kuvataidet-
ta. Ne ovat tärkeitä, mut-
ta jatkossa haluan kehittää 
kansalaisopistosta vielä-

Janne Puolitaival aloittaa helmikuun alussa
Iin kansalaisopistolle päätoiminen rehtori

kin monipuolisemman ja 
merkityksellisemmän kun-
talaisten hyvinvoinnin edis-
täjän, Janne suunnittelee 
kansalaisopiston tulevasta 
asemasta.

Kurssitarjontaa uusi reh-
tori haluaa kehittää tarjo-
amaan jokaiselle jotakin. 
Käsityöt ja kädentaidot 
yleensäkin kiinnostavat jäl-
leen. E-pelaamiseen liitty-
viä kursseja ja ohjelmointia 
hän suunnittelee myös lisää 
kurssitarjontaan.

Huoli lapsista ja nuorista, 
jotka ovat syrjäytymisvaa-
rassa, painaa Janne Puolitai-
paleen mieltä.

-Kuinka tavoitamme 
heidät ja pystymme vas-
taamaan kuntastrategian 
haasteeseen taata jokaiselle 
jokin harrastus vuoteen 2025 
mennessä. Yhteistyö koulu-
jen kanssa on avainasemas-
sa ja kursseja voisi olla lisää 
heti koulupäivän jälkeen. 
Näin harrastus tukisi kou-
lutyötä ja ehkäisisi syrjäyty-
mistä, Janne toteaa.

Luonnossa liikkuva Puo-
litaival pitää kestävän ke-
hityksen ja digitaalisuuden 
nostoja kuntastrategista 
kansalaisopistolle luonnol-
lisina valintoina. Samoin 
uuden työttömien aktii-

vimallin mahdollisuuksia 
hyödyntää kansalaisopis-
ton kursseja aktiivisuuden 
osoittamiseen. Kuuden po-
jan isänä Janne Puolitaival 
(36 v) arvostaa suuresti Tik-
kasenharjuun valmistunutta 
pulkkamäkeä, joka soveltuu 
monipuoliseen perheliikun-
taan luonnon keskellä. Mä-
keen hän suunnitteleekin 
jo kansalaisopiston kursse-
ja esimerkiksi lumilautailun 
alkeista.

Aloittaessaan uudessa 

virassaan, hän aikoo ensi 
töikseen kiertää eri puolil-
la kuntaa katsomassa mitä 
kansalaisopiston kursseil-
la on tarjolla ja mitä toiveita 
kuntalaisilla on.

-Oman opetusvelvolli-
suuteni kohdennan toden-
näköisesti ATK-taitojen 
opettamiseen, sekä erilaisiin 
luonnossa liikkumisen kurs-
seihin, kuten maastopyö-
räilyn peruskurssi, Janne 
toteaa tulevasta roolistaan 
opettamisessa. MTR

Iin kansalaisopiston rehtori-
na helmikuun alussa aloittava 
Janne Puolitaival siirtyy uuteen 
virkaan Iin Aseman koulunjoh-
tajan paikalta.

IIN ALUE

Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 24.1. klo 13.
7-iltapäivä nuortenkahviossa 7 -luokkalaisille tarkoitettu avoin il-
tapäivä torstaisin klo:15-16.30 (riippuen koulupäivän päättymisajas-
ta). Tule viettämään aikaa yhdessä ystäviesi ja uusien tuttavuuksien 
kanssa Iin seurakuntatalon kerhotilaan. Tarjolla evästä sekä yhteistä 
ohjelmaa pelailun, askartelun ja leipomisen merkeissä. To 24.1., to 
31.1. ja to 7.2.
Gospelkuoron kevätkausi alkaa seurakuntatalon kerhohuoneessa, 
myös uudet laulajat mukaan! Lisätietoja kanttori Eija Savolaiselta p. 
040 737 6966. To 24.1. 16:45, to 31.1. 16:45 ja to 7.2. 16:45.
Lapsikuoro Iin kirkko 1-4 luokkalaiset klo 17 seurakuntatalolla ja 
viidennestä luokasta ylöspäin klo 18 kirkossa. To 24.1., to 31.1., To 
7.2.2019 ja To 14.2.2019. 
Nuortenilta kaikille avoin, ohjelmallinen ilta, jonka päätteeksi harta-
us ja kahvit. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta merkin. Iin seura-
kuntatalon kerhohuone. To 24.1. klo 18, to 31.1. klo 18, to 7.2. klo 18.
Kirkkokuoro to 24.1. klo, to 31.1. ja to 7.2. klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 25.1. ja pe 1.2. klo 10 Iin seurakuntatalon kerho-
huone. 
Messu ja luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen su 27.1. 
klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Jeesus herättää uskon. Toimittaa 
Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti päihde- ja 
kriminaalityöhön eri järjestöille, kirkkohallitus.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 30.1. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon 
kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmil-
leen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Ystävänkammari ke 30.1. klo 12 Iin seurakuntasali.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 31.1. klo 14.30. Voit pyytää 
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Nuorten kynttiläkirkko to 31.1. klo 18 Iin kappeli (sisäänkäynti kirk-
koherranviraston ovesta).
Messu su 3.2. klo 10 Iin kirkko. Kynttilänpäivä, aihe Kristus, Jumalan 
kirkkauden säteily. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaak-
kola. Avustaa Nina Peltola. Kolehti: Yhteisvastuukeräykselle, teemalla 
Yhdenvertainen oikeus koulutukseen Kirkkopalvelut ry. Päivärippi-
kouluryhmä.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 6.2.2019 ja Ke 13.2.2019 10:00 - 11:30 Iin 
seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on tarkoitettu 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen 
tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. 
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 7.2. klo 13.
Pyhäkoulu su 10.2. klo 10-11 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Pyhä-
koulu on lasten oma kirkkohetki, jossa hiljennytään, kuullaan Raama-
tun kertomuksia, lauletaan ja leikitään. Kaiken ikäiset lapset saavat 
osallistua eri tavoin, yksin tai yhdessä vanhemman, isovanhemman 
tai kummin kanssa. 
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 12.2. klo 10-11.30 Maalismaan-
tie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone). Ohjelmassa on yhdessä-
oloa, kaikenikäisille sopivaa tekemistä, hartaus ja pientä tarjottavaa. 
Kerhon järjestää Iin seurakunta. Lisätietoja kerhosta puh. 0400 541 
319.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE

Sanajumalanpalvelus su 27.1. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 3. sunnun-
tai Loppiaisesta, pyhäpäivän aihe: Jeesus herättää uskon. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina Tiina Tuomikoski. Kolehti: Päihde- ja kri-
minaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus.  
Sanajumalanpalvelus su 3.2. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Kynttilän-
päivä, pyhäpäivän aihe: Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Toimittaa 
Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola, avustaa Piritta Aatsinki 
ja Sanna Mäenpää. Kolehti: Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan 
teemalla: Yhdenvertainen oikeus koulutukseen. 
Oijärven seurakuntakerho ma 28.1. ja ma 11.2. klo 11 vanhustenta-
lon kerhohuone. 
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 4.2. ja ma 18.2. klo 11 Aseman van-
hustentalon kerhohuone.  
Kuivaniemen perhekerho to 31.1. ja 7.2. klo 10 seurakuntatalo. 
Väli-Olhavan perhekerho ti 19.2. klo 10 seurakuntatalo.  
Kappelintoimisto suljettu 1.2. – 22.2. 
Katso lisätietoja ja tapahtumia Iin alue tai www.iinseurakunta.fi 
Isoskoulutus pe 8.2. klo 18 Iin seurakuntatalo, Sali.

Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Su 27.1.  klo 12 Ilosanoman sunnuntai
Ke 30.1.  klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
Su 3.2.  klo 12 Ilosanoman sunnuntai 
Ke 6.2.  klo 18 Sanan ja rukouksen ilta

Seuraavat pyhäkoulut 
su 27.1., su 10.2. ja su 24.2.
Ruokajako tiistaisin klo 10.30
klo 10 aamukahvit ja vuoronumerot
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HAUTAKIVET
Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi 

www.oulunhautakivi.fi
 

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY

Jakkukylän riippusillan ra-
hoitus varmistui Liikenne- ja 
viestintäministeriö Trafico-
min sekä Väylän myönnettyä 
sillan rakentamiseen 271 800 
euroa vuoden 2018 kävelyn 
ja pyöräilyn investointiohjel-
masta. Kaikkiaan avustuk-
sia myönnettiin viidelletoista 
hankkeelle, yhteensä 3,5mil-
joonaa euroa.

Iin kunta on varannut 
vuoden 2019 talousarvioonsa 
siltahankkeelle 275 000 euroa 
ja Jakkukylän kyläyhdistys 
sai marraskuussa kerättyä ra-
hoitukseen vaaditun 10 pro-
sentin osuuden eli noin 50 
000 euroa.

Jakkukylän kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Hannu 
Kaisto ei peittele tyytyväi-
syyttään rahoituksen varmis-
tuttua.

-Jakkukylään on suunni-
teltu siltaa vuosikymmeniä. 
Maantiesilta ei kustannus-
syistä, eikä yleisen tien vaa-
timan linjauksen vuoksi olisi 
ollut realistista. Niinpä ky-
läyhdistyksen hallitukses-
sa heräsi ajatus riippusillasta 
syksyllä 2016, Hannu kertoo.

Jakkukylä sijaitsee Iijo-
en molemmin puolin, joten 
liikkumistarve joen yli on jo-
kapäiväistä. Silta helpottaa 
etenkin lasten, nuorten ja au-
tottomien mahdollisuuksia 
asioida joen yli.

-Täytyy todeta, ettei silta-
hanke olisi toteutunut ilman 
Jakkukylän liittymistä Ii-
hin. Kunnan suhtautuminen 
hankkeeseemme on alusta 
saakka ollut todella myön-
teistä ja yhteistyö on toiminut 
saumattomasti prosessin kai-
kissa vaiheissa, Kaisto kiitte-
lee Iin kuntaa.

Jakkukylän riippusillan  
rahoitus varmistui

-Silta säästää kunnan kul-
jetuskustannuksia 80 000 
euroa vuodessa ja on jak-
kukyläläisten tärkein toive. 
Hanke on järkevä investointi. 
Silta yhdistää kyläyhteisön, 
parantaa turvallisuutta, sekä 
ihmisten elinoloja ja poistaa 
arjen esteitä. Silta vähentää 
autoilua ja hillitsee ilmas-
tonmuutosta, sekä parantaa 
maaseudun kehittämistä Jak-
kukylässä, Iin kunnanjohtaja 
Ari Alatossava summaa sil-
lan myönteisiä vaikutuksia. 

-Ei pidä myöskään vä-
heksyä matkailullisia vaiku-
tuksia. Onhan Skandinavian 
pisin riippusilta nähtävyys, 
joka houkuttelee matkailijoi-
ta koko seutukunnalle, Ala-
tossava jatkaa.

Jakkukylän koulun koh-
dalle rakennettavalla riippu-
sillalla on pituutta lähes 250 
metriä, sillan jännevälin olles-
sa 180 metriä. Sillan pyloni-
en korkeus on 20 metriä. Silta 
on suunniteltu riippusillak-

si pystysuuntaisilla kannatin-
köysillä ja vaakasuuntaisilla 
harusköysillä. Kannen hyö-
tyleveys on noin kaksi metriä, 
eli kyseessä on kävelysilta, 
jolla voi liikkua myös pol-
kupyörää taluttaen. Sillan 
on tarkoitus olla käytettävis-
sä ympäri vuoden. Talvel-
la myös jäätie on jatkossakin 
käytettävissä.  Sillan vapaa 
korkeus suunnittelemaan es-

teetön veneliikenne sillan alit-
se.

-Vesilupa on käsittelyssä 
ja sillan lopullinen suunnit-
telu alkaa mahdollisimman 
pian. Rakentamisen on tar-
koitus alkaa kuluvan vuoden 
aikana. Nyt saatu avustus tu-
lee käyttää vuoden 2019 ai-
kana, Ari Alatossava toteaa 
Jakkukylän riippusilta hank-
keen jatkosta. MTR

Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto sillan esittelytilaisuudessa Jakun koulul-
la, seuranaan Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes. Kunnan ja kyläyhdistyksen yhteis-
työ on toiminut saumattomasti kaikissa vaiheissa

Havainnekuva sillasta.

Siltahanketta vauhditettiin muun muassa pääministeri Juha Sipi-
län johdolla järjestetyllä Jakkukyläpyöräilyllä.

V A P A A  P Ä Ä S Y

 

K A H V I T A R J O I L U  K L O  1 7 . 3 0  A L K A E N

J Ä R J E S T Ä J Ä :  I I - I N S T I T U U T T I  /  K I R J A S T O

K U I V A N I E M E N  K I R J A S T O S S A

T I  2 9 . 1 .  K L O  1 8  

Kirjeitä  Raatteen  tieltä  -  

Mika  Kulju  kertoo  

sotakirjojensa  tutkimustyöstä

TERVETULOA!
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Ollinkorven tuulivoimahan-
ketta esiteltiin maanomista-
jille maanantaina ja tiistaina 
(8.-9.1.) pidetyissä infotilai-
suuksissa Iin Micropolikses-
sa. Tilaisuuksiin osallistui 
yhteensä yli sata maanomis-
tajaa, jotka pääosin suh-
tautuivat Ilmatar Ii Oy:n 
suunnitelmiin varovaisen 
myönteisesti.

Ilmatar Energy on suo-
malainen tuulivoimayhtiö, 
joka perustettiin kesäkuus-
sa 2018 Ilmatar Windpowe-
rin ja ranskalaisen Omnesin 
yhteisyrityksenä Pohjoismai-
sille tuulivoimamarkkinoille. 
Ilmatar Energy Oy:n tavoit-
teena on rakentaa ja tuottaa 
jopa 1 000 MW tuulivoimaa 
seuraavan viiden vuoden ai-
kana. Yhtiön strategiana on 
hankkia kehitysvaiheen tai 
rakennusvalmiita hankkei-
ta, sekä kehittää uusia hank-
keita. Yksi merkittävimmistä 
kohteista on Iin Ollinkorven 
tuulivoimapuisto.  Puis-
ton vuosituotanto olisi noin 
1 TWh/a, vastaa 1,2 % Suo-
men sähkönkulutuksesta.

-Olimme vuonna 2015 
suunnittelemassa alueel-
le kahdeksan tuulivoima-
lan puistoa. Tuolloin hanke 
jouduttiin, maan hallituksen 
energialinjausten epävar-

Ilmatar suunnittelee vähintään viidenkymmenen 
voimalan puistoa

Ollinkorven tuulipuistosta merkittävä energiantuottaja ja työllistäjä

muuden vuoksi, laittamaan 
jäihin. Tuulivoimateknologia 
on sen jälkeen harpannut uu-
delle tasolle ja tällä hetkellä 
tuulivoima on edullisin tapa 
tuottaa sähköä, Ilmatar Oy:n 
hankekehitysjohtaja Pentti 
Itkonen kertoo.

Nyt suunnitteilla oleva 
tuulivoimapuisto käsittää 
50-75 modernia tuulivoima-
laitosta. Voimaloiden kor-
keus on 300 metriä ja teho 
vähintään 5 MW. Suunnitte-
lualueen laajuus on 125 ne-
liökilometriä ja voimaloiden 
etäisyys asutukseen vähin-
tään kaksi kilometriä.

-Vaikka hanke on vasta al-
kuvaiheessa ja mahdollinen 
rakentaminen alkaa aikai-
sintaan vuonna 2021, halu-
simme ottaa maanomistajat 
mukaan jo tässä vaiheessa. 
Haluamme avoimesti kertoa 
suunnitelmistamme ja ottaa 
maanomistajien toiveet huo-
mioon. Samalla maanomis-
tajille tarjotaan mahdollisuus 
tehdä vuokrasopimuksia 
maistaan, Itkonen valottaa 
Ollinkorven hankkeen ete-
nemistä.

Tuulipuiston verkko-
liityntä tapahtuu Fingri-
din sähköasema Isokangas 
110kV/400kV kautta. Puo-
lustusvoimat ja Finavia eivät 

ole nähneet esteitä Ollinkor-
ven tuulipuiston toteuttami-
selle.

Tuulivoima merkittävä 
työllistäjä Iissä
Iin kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava suhtautuu tuulivoiman 
lisärakentamiseen myöntei-
sesti.

-Iillä on pitkä kokemus 
tuulivoimarakentamises-
sa. Tuulivoiman rakenta-
misessa on käynnistynyt 
kolmas vaihe, voimaloiden 
ollessa sitä luokkaa, että ne 
ovat tehokkain ja edullisin 
tapa tuottaa sähköä. Viina-
mäkeen on rakenteilla vii-
den tuulivoimalan puisto 
ilman yhteiskunnan tukea 
ja Pahkakosken kolmen-
kymmenyhden voimalan 
rakentaminen alkanee seu-
raavaksi. Ollinkorpi on luon-
nollinen jatko tässä ketjussa, 
Alatossava toteaa.

Hän kertoo Iissä olevan 
seitsemän voimassaolevaa 
tuulivoimakaavaa ja Ollin-
korven osalta kunnalla on 
valmius kaavoituksen aloit-
tamiseen, maanomistajien ja 
tuulivoimatoimijan löytäessä 
riittävän yhteisymmärryk-
sen hankkeen toteuttamises-
ta.

-Tuulivoimalat tuotta-
vat Iin kunnalle miljoonan 
kiinteistöverotuotot vuosit-
tain. Niillä osaltaan tuote-
taan kuntalaisten tarvitsemia 
palveluja. Iissä on tuulivoi-
man toiminnoissa neljäkym-
mentä pysyvää työpaikkaa 
ja neljä-viisi uutta voimalaa 
tuovat aina yhden uuden. 
Ollikorven vaikutuksesta Ii-
hin syntyy vähintään kym-
menen pysyvää työpaikkaa. 
Rakennusvaihe työllistää 
100-200 henkilöä, jotka ma-
joittuvat, ruokailevat ja käyt-
tävät muitakin Iin palveluja, 

Alatossava näkee tuulivoi-
man lisäämisen myönteisinä 
vaikutuksina Iin taloudelli-
selle hyvinvoinnille.

-Tuulivoimalat soveltu-
vat mitä parhaiten Pariisin il-
mastosopimuksen, Suomen 
energia- ja ilmastostrategi-
an ja Iin kunnan ilmastota-
voitteiden toteuttamiseen 
tuottaa puhdasta uusiutu-
vaa energiaa. Iissä tuulee ja 
iiläisillä on neutraali suh-
tautuminen tuulivoimaan, 
Alatossava muistuttaa tuuli-
voiman ympäristöystävälli-
syydestä.

Maanomistajat varovai-
sen myönteisiä

Voimaloiden kohtalo, 
käyttöiän päätyttyä, huoles-
tutti maanomistajia. 

-Sopimuksissa on ennal-
listamislupaus ja vakuus 
tätä varten. Lisäksi tornit si-
sältävät niin paljon arvo-
kasta terästä, etteivät ne 

jää maastoon. Betoniperus-
tat maisemoidaan, Pentti It-
konen kertoo voimaloiden 
kohtalosta käyttöiän tultua 
täyteen.

Tilaisuudessa osa maan-
omistajista arveli tuulivoi-
man omistamisenkin olevan 
kunnalle vakavasti harkitta-
va vaihtoehto.

-Sitäkin kannattaa vakaas-
ti harkita, kuten aikanaan 
edistykselliset päättäjät te-
kivät pitäessään vesivoiman 
koskiosuudet kunnan omis-
tuksessa, kunnanjohtaja vas-
tasi. 

Maanomistajista Sei-
ja Aho totesi periaatteessa 
suhtautuvansa hankkeeseen 
myönteisesti.

-Lisätietoja kuitenkin tar-
vitsen ja niitä läksin täältä 
hakemaan ja sainkin, Seija 
totesi tilaisuuden lopuksi. 
MTR

Ilmatar Oy:n tuulivoimaloita Luhangan Latamäen ilta-auringossa. Ollinkorven tuulivoimaloiden korkeudeksi tulee 300 metriä.

Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja Ilmatar Ii 
Oy:n maanvuokrasopimuksista vastaava Petteri Mäenpää neu-
vonpidossa Micropoliksessa pidetyssä infotilaisuudessa.

Ollinkorven tuulivoimapuiston suunnitelman kiinnostivat maanomistajia.
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Iissä tuunataan työtä yli 55-vuotiaille
Tuunataan työtä -hanke jär-
jesti 10.1. miniseminaarin 
55+ keikkatyöstä ja kevyty-
rittäjyydestä kiinnostuneil-
le.

-Aamupäivän kaikille 
konseptista kiinnostuneille 
suunnattuun miniseminaa-
riin osallistui noin 30 henki-
löä. Iltapäivän yrittäjyydestä 
kiinnostuneille suunnattuun 
työpajaan osallistui noin 
10 henkilöä. Iltapäivän työ-
paja koostui 55+-konsep-
tin yksityiskohtaisemmasta 
esittelystä, jossa kerrottiin 
yrittäjyyden edellytyksistä 
ja vaatimuksista sekä avat-
tiin tarkemmin liiketoimin-
taprosesseja. Lisäksi oli 
mahdollista keskustella 55+ 
hallituksen puheenjohtaja 
Ann-Catrin Månssonin sekä 
toimitusjohtaja Daniel Lars-
sonin kanssa kahden kes-
ken, projektipäällikkö Maija 
Rusila Tuunataan työtä – 
hankkeesta kertoo.

Aamun aluksi asiantun-
tija Kari Backman Pohjois-
Pohjanmaan TE-keskuksen 
yrityspalveluista valotti 
työttömien mahdollisuuk-
sia kokeilla yritystoimintaa 
ja saada starttirahaa.

-Työttömyysetuuden ja 
yrittäjyyden rajapintaa tar-

kasteltaessa yksi merkityk-
sellinen seikka liittyy sen 
määrittelyyn, onko kysei-
nen yritystoiminta työttö-
myysturvalainsäädännön 
näkökulmasta pää- vai si-
vutoimista. Päätoimisel-
la yrittäjällä ei ole oikeutta 
työttömyysetuuteen. Sivu-
toimisella yrittäjällä voi olla 
oikeus soviteltuun työttö-
myysetuuteen tietyin edel-
lytyksin, Backman kertoi.

Enintään kaksi viik-
koa kestävä työllistymi-
nen yritystoiminnassa ei 
ole työvoimapoliittinen este 
työttömyysetuudelle. Yri-
tystoiminnasta saatu tulo 
sovitellaan työttömyysetuu-
den kanssa. 

-Yli kaksi viikkoa kestä-
vän yritystoiminnan aloit-
tamisesta tulee informoida 
TE-toimistoa. Yrittäjyyden 
pää- tai sivutoimisuutta ei 
selvitetä neljän ensimmäi-
sen kuukauden aikana, jos 
aloittaa uuden yritystoimin-
nan työttömänä ollessa. Täl-
löin yrittäjän tulee olla 
työmarkkinoiden käytettä-
vissä työttömyysetuuden 
säilyttämiseksi. Pää- tai si-
vutoimisuus arvioidaan nel-
jän kuukauden jälkeen ko. 
ajankohdasta eteenpäin. 

Työttömyysetuuden mak-
saja (Kela tai työttömyys-
kassa) maksaa päivärahan 
soviteltuna riippuen muun 
muassa yritystoiminnan tu-
loksellisuudesta, Kari Back-
man opasti seminaarin 
edustajia.

Päätoimiseksi yrittäjäksi 
aikovalla on mahdollisuus 
hakea starttirahaa. Starttira-
han suuruus on noin 700eu-
roa kuukaudessa ja se on 
verotettavaa tuloa.

-Starttiraha on harkin-
nanvarainen tuki, jota voi-
daan myöntää yrittäjäksi 
ryhtyvälle, luonteeltaan 
päätoimisen yritystoimin-
nan käynnistämisvaiheessa. 
Yleensä starttiraha myön-
netään 6 kuukaudeksi ja 
sen jälkeen tapauskohtaisen 
harkinnan perusteella, hän 
kertoi starttirahasta kiinnos-
tuneille. Starttirahan maksi-
mikesto on 12 kuukautta.

Ruotsissa on toiminut 
muutaman vuoden 55+ 
-keikkapalvelu, joka tarjoaa 
joustavan jatkon ikääntyvil-
le tai jo eläkkeelle jääneel-
le jatkaa työelämässä. 55+ 
konsepti toimii franchi-
sing-periaatteella eli yrittä-
jä hankkii oikeuden käyttää 
tavaramerkkiä ja sen mene-

telmiä harjoittamassaan yri-
tystoiminnassa.

55+ konseptia minise-
minaarissa esittelivät 55+ 
hallituksen puheenjohtaja 
Ann-Catrin Månsson sekä 
toimitusjohtaja Daniel Lars-
son.

-Emme osaa vielä sa-
noa, lähteekö joku tilai-
suuteen osallistuneista 
yrittäjäksi konseptiin. Jääm-
me odottamaan osallistuji-
en yhteydenottoja. Mikäli 
yrittäjä löytyi tilaisuudesta, 
asia etenee todennäköises-
ti seuraavien kolmen-neljän 
kuukauden aikana siihen 
pisteeseen, että yritystoi-
minta on mahdollista käyn-
nistää. Jos yrittäjää ei vielä 
löytynyt, jatkamme yrittä-
jäkandidaattien etsintöjä ja 
koko prosessi etenee väl-
jemmällä aikataululla. Iin ja 
Oulun alueelle on mahdol-
lista rekrytoida noin kolme 
- viisi yrittäjää. Yrittäjäkan-
didaatilta edellytetään yrit-
täjähenkisyyttä, hyviä 
sosiaalisia- ja yhteistyötai-
toja sekä myytävien palve-
luiden tuntemusta, Maija 
Rusila toteaa päivän annis-
ta. MTR

Ruotsissa toimivaa 55+konseptia esittelivät hallituksen puheen-
johtaja Ann-Catrin Månsson sekä toimitusjohtaja Daniel Larsson.

Miniseminaarin avasi Tuunataan työtä-hankkeen projektipäällik-
kö Maija Rusila.

Starttiraha edellyttää muun muassa hyvää liikeideaa ja uskotta-
vaa liiketoimintasuunnitelmaa, Kari Backman opasti yrittäjyyttä 
harkitsevia.

Miniseminaariin osallistui noin kolmekymmentä henkilöä.

Perinteiset IiRekry-koulutus 
ja työnhakumessut järjeste-
tään kauppakeskus Kärkkäi-
sellä Iissä perjantaina 25.1. 
kello 9 alkaen. Mukana ovat 
muun muassa Pohjois-Poh-
janmaan TE-toimisto, joka 
järjestää mahdollisuuden 
henkilökohtaiseen asioin-
tiin sekä henkilö- että yri-
tysasiakkaille. Myös vuonna 
2017 ensimmäistä kertaa jär-
jestetty Ammattikirjasto on 
messuilla mukana. Messuil-
la järjestetään myös infoja 
CV:n ja työhakemuksen te-

IiRekry-koulutus ja työnhakumessut
kemisestä, ja kevytyrittäjyy-
destä.

Yrityksillä on nyt oiva 
tilaisuus tuoda esille ke-
sätyöpaikat ja muut työhar-
joittelu- ja työpaikat sekä 
esitellä yrityksen toimin-
taa. Paikalla on kahvitarjoi-
lu, arvontaa ja esiintymässä 
Taikuri Ville-Valtteri Sato-
kangas.

Kesätyöpaikat ja muut 
työpaikat voi myös toimit-
taa A4-tiedotteina messu-
jen puuhahenkilö Johanna 
Jakku-Hiivalalle Iin Micro-

polikseen sähköpostit-
se, jolloin tiedot laitetaan 
Avointen työpaikkojen sei-
nälle yleisön nähtäville ja 
haettavaksi.

Micropolis tiedotus

Viime vuoden IiRekrymessuil-
la IiPajan osastolla riitti vie-
railijoita. Esittelijöinä Iipajalta 
toimivat ohjaajat Jari Perälä ja 
Heli Haapaniemi.
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Tervetuloa esiopetukseen 
Touhula-päiväkotiin 
Iissä elokuussa 2019!

 

Touhula Harjuntähti (seikkailuteema),
 Harjunkuja 1 (avataan 8/19)

Touhula Metsätähti (luontoteema), Sortteeritie 14
Touhula Tikkaset (liikuntateema), Elokuja 2 B

Lisätiedot: Päiväkodin johtaja Tuija Alikoski 
045 128 3722, tuija.alikoski@touhula.fi

Hae esiopetuspaikkaa meiltä 14.1.-31.1.2019 välisenä 
aikana. Ilmoittautuminen verkkosivujemme kautta 

www.touhula.fi/paivahoitosopimus

Voit hakea 
päivähoitopaikkaa 
syksyllä 2019 
avautuvasta 
Harjutähdestä jo nyt!

Iijoen Maalismaan vanhan 
uoman ja siihen laskevan 
Nauruanojan nykytilasta ja 
kehittämismahdollisuuksis-
ta on valmistunut laaja ra-
portti. Maalismaan vanha 
uoma sijaitsee noin 24 kilo-
metrin päässä jokisuulta.   

Selvitystyössä muun mu-
assa laadittiin vanhan uo-
man nykytilan kuvaus, 
tutkittiin veden laatua, ar-
vioitiin pohjapatojen osittai-
sen avaamisen ja vanhojen 
koskien osittaisen käyttöön 
ottamisen mahdollisuuksia, 
laadittiin kustannusarvio 
eri virtaamavaihtoehdois-
sa, tehtiin koekalastuksia, 
arvioitiin lohikaloille sovel-
tuvien lisääntymis- ja poi-
kastuotantoalueiden määrä 
nykytilassa sekä potentiaa-
liset pinta-alat eri virtaama-
tilanteissa. Selvitys kattoi 
myös Nauruanojan pääuo-
man.  

-Nyt tehdyllä selvityk-
sellä saatiin paljon lisätie-
toa Maalismaan vanhan 
uoman ja Nauruanojan ti-
lanteesta. Annoimme myös 
ehdotuksia tarvittavis-
ta jatkotoimenpiteistä. Yksi 
selkeä kehityskohde on 
Nauruanojassa sijaitsevan 
nousuesteen ohittaminen, 
tarkentaa kalabiologi Arto 
Hautala.

Selvitystyön laati Ma-
veplan Oy yhteistyössä Tmi 
Arto Hautalan kanssa. Työ 
tehtiin osana Iijoen vaellus-
kalakärkihanketta. Hank-
keen toimenpiteet ovat 
Raasakan voimalaitospadon 
kalatie, smolttien alasvael-
lusratkaisut, pienpoikas-
ten istutusohjelma, lohien 
ja meritaimenien ylisiirrot 
sekä toimenpiteet Raasakan 
ja Maalismaan vanhoilla uo-
milla. 

Iijoen vaelluskalakärki-
hankkeen rahoittajia ovat 
maa- ja metsätalousministe-
riö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, 
Oulu, Pudasjärvi, Taivalkos-
ki, Kuusamo, Metsähallitus, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
sekä Iijoen vesistön kalas-
tusalue. Hanketta hallinnoi 
Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
Kyseessä on Suomen suurin 
vaelluskalahanke. 

Pohjois.-Pohjanmaa 
tiedotus 

Iijoen Maalismaan 
vanhan uoman 

kehittämis-
mahdollisuuksista 

selvitys
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PE 25.1 .  KLO 18-20.30  

RYSÄLLÄ  

I i n  seurakunta j a
He l l un ta i seurakunta y lpeänä

es i t tää

House Band 
Koomikko Mikko Vaismaa 

Niina Männistö 
NNS

Rysä: Asematie 170                 Jatkot klo 23 asti Rysällä 

(Iin urheilijoiden talo) 
Ovet avataan klo 17.30

• Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
• Laadunvalvonta • Suunnittelu 
• 3D-koneohjausmallit 
• DRONE-kopterikuvaukset, 
  pistepilvet ja ortokuvat

www.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

os. Leipojantie 4,  91100 Ii 
p. 0400-380688, 0400-287483

Henkilö- ja pakettiautot

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit

• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

Kuivaniemen toimisto, puh. 0400 318 607.

Verottaja tietää metsätulot, 
metsänomistaja tietää menot. 

Teetä metsäveroilmoitus 
ammattilaisella!
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Iisun vuosi 2019 alkaa vauhdikkaasti. Heti 
tammikuussa (26.1.) järjestämme hiihtosuun-
nistuksen avoimen aluemestaruus sprintin ja 
parisprintin (avoin aluemestaruuskilpailu tar-
koittaa, että siihen saavat osallistua muutkin, 
kuin ko. alueen kilpailijat, mutta alueen ulko-
puoliset eivät kilpaile aluemestaruudesta). Il-
linsaaren latuverkosto ja muutkin puitteet 
tarjoavat tähän hyvän ympäristön. Kilpailu-
tapahtumat jatkuvat maaliskuun 16. ja 17. pi-
dettävillä hiihtosuunnistuksen aluemestaruus 
keski- ja pitkällä matkalla. Ei säpinä tähän lopu, 
sillä toukokuussa 25. ja 26. päivä pidämme Kel-
terin viestin suunnistuksen avoimen aluemes-
taruuden pitkän matkan kilpailut.

Näinkin reipas kisaruljanssi vaatii pienen 
seuran pieneltä aktiiviporukalta melkoisia pon-
nistuksia ja siinä ei kannata alkaa laskemaan 
talkootuntien määrää. Onhan se mukava, kun 
saa tapahtumia järjestettyä, kun nykyään tah-
too varsinkin hiihtosuunnistuksessa olla järjes-
täjät hakusessa ja etelämpänä Suomessa lumen 
puutteen vuoksi kisoja joudutaan perumaan 
usein.

Iisulla on kuitenkin kokenutta ja ammatti-
maista jäsenistöä kisojen läpi vientiin. Kilpai-

lujen valmistelussa ja läpiviennissä tarvitaan 
useampi vastuurooli, että kisat voidaan viedä 
läpi. Ennen kilpailuja johtokunta tai kilpailu-
vastaavat huolehtivat kilpailujen hakemisen. 
Kartan tekijä tekee kartan. Ratamestari suun-
nittelee radat ja rastipisteet. Talvella hiihto-
suunnistuskilpailuissa täytyy rataverkosto 
tehdä moottorikelkoilla ja jos lunta tulee pal-
jon, voi tämäkin olla kova homma. Ratavalvo-
ja huolehtii ja tarkastaa, että radat ovat hyvät, 
sääntöjen mukaiset ja tasapuoliset ja teetättää 
tarvittaessa vaadittavat muutokset. Tiedottaja 
ottaa vastaan kyselyt, ilmoittautumisen muu-
toksia ja hoitaa tulokset eteenpäin. Kenttä-
vastaava hoitaa kilpailukeskuksen ja -alueen 
rakenteet kuntoon. Kilpailun aikana tarvitaan 
lähdön, tulospalvelun, maalin ja infon vas-
tuuhenkilöt apujoukkoineen. Lisäksi tukitoi-
mintoina ovat yleensä mm. kisaravintola ja jos 
mahdollista pesupaikka. Näistä muodostuu jo 
melkoinen hallittava kokonaisuus ja aika pal-
jon henkilöstöä. Tästä kokonaisuudesta sitten 
kilpailun johtaja huolehtii, että kaikki toimii 
yhteen mahdollisimman saumattomasti. 

Näiden tapahtumien järjestämisessä maan-
omistajat nousevat tärkeää rooliin ja ilman 

heidän myötävaikutustaan emme pysty ta-
pahtumia järjestämään. Myös Iin kunta/Ii-ins-
tituutti on suurena apuna. Kunnalta olemme 
saaneet järjestelyihin kalustoa, jota itsellä ei ole. 
Suuret kiitokset näistä.

Huolenaiheena Iisulla kuten monella muul-
lakin ”perinteisellä” urheiluseuralla on juni-
orien vähyys. Tähän jos keksisi jotain ja saisi 
lapsia ja nuoria liikkeelle ja mukaan toimin-
taan, niin seuran ja lajin tulevaisuus näyttäisi 
mukavammalta. Uudet aikuisetkin ovat terve-
tulleita toimintaan. 

Lainaus Tule Rasteille sivustolta:
”Suunnistus on kunnon ja järjen tasapainoi-

seen käyttöön perustuva seikkailu luonnossa, 
joka tarjoaa harrastajalleen haasteita ja elämyk-
siä kaikkina vuodenaikoina. Suunnistus sopii 
kaiken ikäisille, sukupuoleen tai kuntoon kat-
somatta.

Suunnistuksessa fyysiset ominaisuudet eivät 
yksin ratkaise: eteneminen maastossa kohtees-
ta toiseen tarjoaa upeita elämyksiä myös hi-
taammin liikkuville.”

Terveisin 
Markku Loukusa, puheenjohtaja Iisu Ry

7

Iisun vuosi 2019 alkaa vauhdikkaasti
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Iiläinen suunnistuksen eri-
koisseura Iisu perustettiin 
vuonna 1971. Monet luule-
vat Iisun olevan seuran vi-
rallinen lyhenne, jota se 
onkin, mutta samalla seuran 
virallinen nimi.

Vuosikymmenten saa-
tossa seuran edustajat ovat 
saavuttaneet lukuisia Suo-
menmestaruuksia niin 
suunnistuksessa, kuin hiih-
tosuunnistuksessa. Myös ki-
sajärjestäjänä Iisu tunnetaan 
kautta koko maan ja maam-
me rajojen ulkopuolellakin. 
Suurimpana ponnistukse-
na kisajärjestelyissä muis-

Iisulla vilkkaan toiminnan vuosi

tetaan vuoden 1988 Jukolan 
Viesti Iso-Syötteellä yhdes-
sä Pudasjärven Urheilijoi-
den kanssa.

Vuonna 2019 seuran 
puheenjohtajana toimii 
Markku Loukusa. Muut 
johtokunnan jäsenet ovat 
varapuheenjohtaja Vesa 
Kemppainen, sihteeri Kim-
mo Kakko, Anneli Vilppo-
la, Riitta-Liisa Alaraasakka 
ja Esa Mäkelä.

Tänä talvena Iisu järjes-
tää neljät hiihtosuunnistus-
kilpailut. Ensimmäisenä 
vuorossa ovat lauantaina 
26.1. Illinsaaressa pidettävät 

Pohjois-Pohjanmaan avoi-
met aluemestaruus sprintit 
ja parisprintit. Sprintti alkaa 
klo 10 ja parisprintti klo 13. 
Lehden painoon mennessä 
sprinttiin oli ilmoittautunut 
47 osallistujaa ja parisprint-
tiin 11 joukkuetta. Ilmoit-
tautuminen oli tuolloin vielä 
käynnissä. 

Illinsaaren maastoissa 
ja teillä riittää tuolloin vils-
kettä, Iin Yrityksen järjes-
täessä lisäksi aamupäivällä 
Testijuoksutapahtuman. 
Kilpailunjohtajana hiih-
tosuunnistuksissa toimii 
Markku Loukusa, ratames-

tariryhmän johtajana Seppo 
Keltamäki ja kilpailun val-
vojan Heikki Nöjd (IiY).

Maaliskuun 16.-17. päi-
vä Iisu isännöi avoimet 
hiihtosuunnistuksen alue-
mestaruudet pitkillä ja kes-
kipitkillä matkoilla. Tuolloin 
Iihin on odotettavissa osal-
listujia Etelä-Suomea myö-
ten ja majoituspaikkoja 
tarvitaan suunnistajille. Seu-
raavalla viikolla Ruotsin 
Piteåssa alkavat hiihtosuun-
nistuksen MM-kilpailut ja 
monet matkaavat sinne Iin 
kilpailujen kautta. Jos si-
nulla on tarjota tai tiedos-

sa vuokrahuoneistoja tuolle 
viikonlopulle, ota yhteyttä 
Seppo Keltamäki puhelin 
0400 725 467.

Suunnistuksen puolella 
Iisu järjestää perinteisen Kel-
terin Viestin 25.5. ja avoimet 
Pohjois-Suomen mestaruus-
kilpailut pitkillä matkoilla. 
Oulurasteja Iisu järjestää ke-
sän aikana useita. Tulevana 
kesänä ohjelmassa on suun-
niteltu olevan myös Iirastit. 
Niistä seura tiedottaa tar-
kemmin myöhemmin.

Iisu jatkaa toimintaansa 
vetreänä ja tulevaisuuteen 
katsovana suunnistuksen 

Iisun puheenjohtaja Markku Loukusa yhdessä Seppo Keltamäen kanssa tarkistamassa rastipistettä 
talven 2018 hiihtosuunnistuksissa.

Esa Mäkelä, Heikki Nöjd, Markku Loukusa ja Seppo Keltamäki kisapaikkoja kunnostamassa hiihto-
suunnistuksen sprintti kilpailuihin.

Iisun lippu on liehunut jo vuodesta 1971.

erikoisseurana, tarjoten har-
rastusmahdollisuuksia ja 
elämyksiä tulevinakin vuo-
sina suunnistuksesta kiin-
nostuneille niin kesällä kuin 
talvella. 

-Toiminnan ja tapahtu-
minen järjestäminen tarjoaa 
monia mahdollisuuksia olla 
mukana ohjaajana, toimi-
henkilönä, huolto- ja monis-
sa muissa tehtävissä. Kaikille 
löytyy mielekästä tehtävää, 
toteaa seuran puheenjohtaja 
Markku Loukusa toivottaen 
kaikki tervetulleiksi Iisuun. 
MTR

Kilpailut vaativat osaavat toimitsijat. Iisusta osaamista löytyy, toteavat Risto Liedes, Reijo Järven-
pää ja Antti Välikangas.
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Illinsaaren latuverkosta tarjoaa hyvän alustan järjestää tulevan viikonlopun hiihtosuunnistukset. Latuverkoston lisäksi maastoon on 
ajettu yli kymmenen kilometriä kelkkauria.

Hiihtosuunnistus on vauhdikas laji. Etenkin viestien lähdössä riit-
tää säpinää.

Esa Mäkelä lähdössä maastoon hiihtosuunnistusurien kunnos-
tamiseen suunniteltu laite moottorikelkan perässä. Kilpailujen 
valvoja Heikki Nöjd toteaa kaiken olevan kunnossa. Esalla on ko-
kemusta suunnistusurien ajamisesta useilta vuosilta, eikä 25 as-
teen pakkanen haittaa varusteiden ollessa kunnossa.

Myös Iin pesäpallokentän maastot tar-
joavat hyvät puitteet hiihtosuunnis-
tukselle.

Pekka Lampela ja Toivo Veijola ovat olleet mukana suunnistuk-
sen eri tehtävissä vuosikymmeniä. Kahvitauko on välillä paikal-
laan.

Seppo Keltamäki ja Markku Loukusa 
tasamaanladun laavun maisemis-
sa talven 2018 hiihtosuunnistusten 
järjestelytehtävissä.Usein pakkanen on kireää alkutalven hiihtosuunnistuksissa, ku-

ten Iissä helmikuussa 2018.

Täyden palvelun metsätoimisto. 
Julkinen kaupanvahvistaja. 

Puh. 040 5888 360
metsapalvelusalmela@co.inet.fi

Metsäpalvelu Salmela

www.metsapalvelusalmela.fi
Jaakko Leppinen
040 188 1297
jaakko.leppinen@windelligence.com

Pahkakosken Energia Oy

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
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www.megatuuli.fi 

puhtaasti
tuulivoimalla

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden 
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiautotyöt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

10

Toimistopäivä maanantaisin, tapaamiset muutoin sovittaessa.

II
IIN METSÄNHOITOYHDISTYS
Kirkkotie 8, 91100 Ii

Toiminnanjohtaja Henri Turtinen
040 553 2335
henri.turtinen@mhy.fi

Metsäneuvoja Mikko Koistinen
0400 239920
mikko.koistinen@mhy.fi

Yli-iin Puu ja Turve
Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266, 91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut 
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi

Metsätyö Korpela Oy

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

www.iisu.fi

www.kuiva-turve.fi



11
nomat

-
nro 1
24.1.2019

Voimala on energian op-
pimispaketti, jolla perus-
koululaiset voivat tutustua 
uusiutuvan energian tuo-
tantoon, varastointiin ja 

PVO-Vesivoima ja Iin Energia lahjoittivat 
Voimalapaketit Iin Lukiolle ja Kuivaniemen koululle

käyttöön.
Voimala auttaa hahmot-

tamaan, millaisia määriä 
sähköä erilaisiin toimintoi-
hin tarvitaan ja kuinka pal-

jon energiaa – lihasvoimaa 
tai auringonvaloa – niiden 
tuottamiseen tarvitaan. Op-
pimispakettiin on laadit-
tu tehtäväkokonaisuuksia, 

Uusiin Voimalapaketteihin 
pääsivät ensimmäisenä tutus-
tumaan Iin lukion ykkösluokan 
oppilaat opettaja Päivi Niira-
sen johdolla.

Iin Energia Oy:n toimitusjohtaja Kari Kuusela (keskellä) saa kiitok-
set lahjoituksesta Iin opetuspäällikkö Tuomo Lukkarilta ja Iin lu-
kion rehtori Tuomas Kulhalta.

PVO-Vesivoima Oy ja Iin Energia Oy lahjoittivat Voimalapaketit 
Iin lukiolla ja Kuivaniemen kouluille tukeman koulujen opetus-
ta energia-asioissa.

PVO-Vesivoiman ympäristöpäällikkö Aaro Horsma (keskellä) esit-
tää Antti Eroselle ja Päivi Niiraselle kutsun tuoda Kuivaniemen 
koulun ja Iin lukion oppilaat vierailulle Raasakan voimalaitokselle.

joita oppilaat voivat teh-
dä omatoimisesti. Voima-
lan tehtävät eivät vaadi 
oppilailta tai opettajalta sy-
vällistä sähköilmiöiden tun-
temusta. Voimala opettaa 
toiminnan ja käytännön ko-
keilujen kautta: mukana on 
mm. erilaisia valoja, kaiutin 
ja kännykänlaturi sekä mo-
nipuolinen energiamitta-
ri syventäviä laskutehtäviä 
varten.

Iin koulusta Hamina ja 
Valtari ovat aiemmin saa-
neet omat Voimalapaket-
tinsa Sähköturvallisuuden 
edistämiskeskus ry (STEK) 
lahjoittamina.

Tällä kertaa omat Voi-
malat saivat Iin Lukio ja 
Kuivaniemen koulu, pai-

Iijoen vesistövision ja toi-
menpideohjelman toteu-
tus vuosina 2019−2023 on 
varmistettu Iijoki-sopi-
muksella. Sopimus antaa 
edellytykset aiemmin teh-
dyn toiminnan jatkumisel-

kallistoimijoiden PVO-Ve-
sivoiman ja Iin Energian 
lahjoittamina.

-Energian opetus kou-
luissa edistää sähkön käy-
tön oppimista turvallisesti ja 
energiatehokkaasti, edistäen 
samalla vähähiilisyyttä. Iin 
Energialla on vuosittain säh-
köalan työharjoittelijoita eri-
laisissa tehtävissä. Yhteistyö 
koulujen ja yritysten välillä 
auttaa molempia osapuolia 
ymmärtämään työelämää 
ja hyviä työntekijöitä riittää 
energia-alalle jatkossakin, 
Iin Energia Oy:n toimitus-
johtaja Kari Kuusela totesi 
luovuttaessaan Voimalapa-
ketin Iin lukion käyttöön.

Kuivaniemen koulul-
le Voimalapaketin lahjoitti 
PVO-Vesivoima Oy.

-Vesivoima on tärkein 
uusiutuvan sähkön lähde 
Suomessa. Uusiutuvaa vesi-
voimaa tarvitaan taistelussa 
ilmastonmuutosta vastaan. 
Se on erinomaista säätövoi-

maa, jota tarvitaan entistä 
enemmän tuuli- ja aurinko-
sähkön tuotannon kasvaes-
sa, ympäristöpäällikkö Aaro 
Horsma PVO-Vesivoima 
Oy:stä totesi pakettia luo-
vuttaessaan.

Horsma kertoi Iissä si-
jaitsevan Raasakan voi-
malaitoksen sähkö- ja 
automaatiouudistuksen tuo-
van käyttövarmuutta ja 
tehokkuutta. Yhtiö on vuo-
den 2018 aikana uudistanut 
1970-luvun alussa raken-
netut järjestelmän ajanmu-
kaisilla ja digitaalisilla 
tekniikoilla toimivat sähkö- 
ja automaatiojärjestelmät. 
Samalla Horsma kutsui Iin 
lukion ja Kuivaniemen kou-
lujen oppilaat tutustumaan 
Raasakan voimalaitokseen 
ja sen sähköntuotantoon.

Koulujen puolesta Voi-
mapaketit vastaanottivat 
opettajat Päivi Niiranen Iin 
lukiosta ja Antti Eronen Kui-
vaniemen koululta. MTR

Sopimus Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutuksesta
le. Lisäksi perustetaan Iijoen 
neuvottelukunta ja johtoryh-
mä sekä sovitaan toimintaa 
edistävästä henkilöresurs-
sista ja erillisten hankkeiden 
toteutuksesta ja rahoitukses-
ta. Sopimuksen rahallinen 

arvo on 332 500 euroa. Sopi-
mus allekirjoitettiin 8.1.2019 
Oulussa. Sopimusosapuoli-
na ovat PVO-Vesivoima Oy, 
Metsähallitus, Turvetuotta-
jat (Vapo Oy ja Turveruuk-
ki Oy), Pohjois-Pohjanmaan 

Iijoki-sopimusta allekirjoittamassa kaupunginjohtaja Tomi Timonen Pudasjärvi, kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen Taivalkoski, toimitusjohtaja Pertti Pietinen PVO-Vesivoima Oy, kaupunginjoh-
taja Päivi Laajala Oulu, erätalouspäällikkö Erkki Turtinen Metsähallitus, toimitusketjupäällikkö Sakari Jaara VAPO Oy ja kunnanjohtaja Ari Alatossava Ii. Kuvasta puuttuu ylijohtaja Jonas Liimatta Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus.

elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus) 
sekä Iijoen vesistöalueen 
kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi 
ja Taivalkoski. Iijoen vesis-
tövision ja toimenpideohjel-
man tavoitteena on nostaa 

Iijoen vesistön arvoa vael-
luskalojen palauttamisen ja 
veden laadun parantamisen 
avulla sekä rakentaa luot-
tamusta ja lisätä vuorovai-
kutusta Iijoella toimivien 
tahojen välille. Vesistövisio 

ja toimenpideohjelma on to-
teutettu osana EU-rahoit-
teista Iijoen otva -hanketta.

Pohjois-Pohjanmaa 
tiedotus, 
kuva Mirko Laakkonen
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Iin kunnan talousarvion 2019 
ollessa alijäämäinen ja talou-
den kehitysennusteen tu-
levina vuosina tiukan, on 
kunnassa todettu olevan 
syytä tarkastella toimenpi-
teitä, joilla toisaalta saataisiin 
kuntatalouteen lisää tuloja 
ja toisaalta menojen kasvua 
leikattua. Menojen kasvu 
on ollut tulojen kasvua suu-
rempaa, mikä ei ole talou-
den näkökulmasta kestävää 
kehitystä. Vuoden 2019 ta-
lousarvion alijäämä on mer-
kittävästi aiempaa suurempi. 
Tämän johdosta kunnanval-
tuusto on kokouksessaan 
17.12.2018 päättänyt, että - 
uuden johtamis- ja hallinto-
järjestelmän toimeenpanon 
yhteydessä käynnistetään 
talouden tasapainottamis-
ohjelman valmistelu. Vuo-
den 2019 talousarvioon 
esitetyt kunnan lisävakanssit 
ja vakinaistamiset käsitellään 
talouden tasapainottamisoh-
jelman valmistelun yhtey-
dessä ja tuodaan valtuuston 
päätettäväksi sen jälkeen.

Lisäksi vuoden 2019 ta-
lousarvion investointiosaan 
esitetyistä investoinneis-
ta osa käsitellään talouden 
tasapainottamisohjelman 
valmistelun yhteydessä uu-
delleen ja tuodaan valtuus-
ton päätettäväksi sen jälkeen.

Kunnanhallitus päätti ko-
kouksessaan 14.1. käynnistää 
talouden tasapainottamisoh-
jelmatyön ja edellyttää, että 
lauta- ja johtokunnat tekevät 
kunnanhallitukselle esityk-
sensä keinoista, joilla tuloja 
saataisiin lisättyä ja meno-

Ii tasapainottaa talouttaan
jen kasvua leikattua. Samoin 
lauta- ja johtokunnat käsitte-
levät uudelleen valtuuston 
päätöksen mukaiset henki-
löstöön ja investointeihin 
liittyvät asiat ja esittävät ne 
edelleen kunnanhallitukselle 
viimeistään helmikuun lop-
puun mennessä.

Yli-Olhavan tuulivoima-
puiston vaatiman tuulivoi-
mayleiskaavan laadinnan 
kunnanhallitus päätti aloit-
taa. Iin Huhtaharju Wind 
Farm Oy:llä on solmi-
tut vuokrasopimukset alu-
een maanomistajien kanssa 
alustavien suunnitelmien 
mukaan mahdollisista tuu-
livoimaloiden paikoista. 
Vuokrasopimukset oikeutta-
vat myös tarvittavien teiden 
ja sähköyhteyksien rakenta-
miseen. Kaikille lopulliselle 
kaavoitettavalle alueelle si-
joittuville kiinteistönomista-
jille tarjotaan mahdollisuutta 
solmia yhtiön kanssa saman-
sisältöiset maanvuokrasopi-
mukset. Iin Huhtaharju Wind 
Farm Oy maksaa kaikki 
hankkeen kaavoituskustan-
nukset ja YVA-menettelyn 
kustannukset. Iin kunta perii 
Iin Huhtaharju Wind Farm 
Oy:ltä kaavoituksesta aiheu-
tuvat välittömät kulut ku-
ten tiedotuskulut. Lisäksi Iin 
Huhtaharju Wind Farm Oy 
maksaa kunnalle 5000 € kor-
vauksena kunnan tarjoamis-
ta asiantuntijapalveluista.

Vapo Oy on laatinut ym-
päristövaikutusten arvi-
ointiohjelman, joka koskee 
Makkara-aavan turvetuo-
tantoaluetta. Makkara-aa-

pa sijaitsee Ranuan kunnan 
alueella noin 14 kilometrin 
etäisyydellä Ranuan kunta-
keskuksesta lounaaseen, Iin 
kunnan rajan tuntumassa. 
Hankealue sijoittuu Kuiva-
joen vesistöalueelle Kivijoen, 
Makkaraojan ja Kevätojan 
valuma-alueille. Hankkeen 
tarkoituksena on ottaa Mak-
kara-aapa turvetuotanto-
käyttöön, tavoitteena tuottaa 
pääasiassa energiaturvetta 
teollisuuden ja yhdyskuntien 
käyttöön. Iin kunnanhallitus 
ei puolla hankkeen toteut-
tamista, todeten seuraavaa: 
Iin kunnan näkemyksen 
mukaan aluetta ei tulisi ot-
taa turvetuotantoon sen ve-
sistövaikutusten ja muiden 
ympäristöön kohdistuvi-
en vaikutusten vuoksi. Ki-
vijoki, Oijärvi ja Kuivajoki 
ovat jo nykyään erilasten ra-
vinteiden ylikuormittamia. 
Kaikkien toteuttamisvaihto-
ehtojen vaikutukset vesistöi-
hin ovat kielteisiä. Kunnan 
näkemyksen mukaan alueen 
vesistöjen tilaa tulisi saada 
parannettua, mikä on ristirii-
dassa uusien turvetuotanto-
alueiden avaamisen kanssa, 
vaikka nykyisiä tuotanto-
alueita poistuisikin käytöstä. 
Lisäksi hankkeen ilmastovai-
kutukset puoltavat toteutta-
matta jättämistä.

Keskustan alueella si-
jaitsevat Rytikuja ja Joki-
suuntie (välillä Koulutien 
lounaispuoli-Rytikuja) ke-
vyen liikenteen väylineen 
ovat Ely-keskuksen hallin-
nassa olevia yleisiä teitä. Tie-
alueet on tavoitteena saada 

kunnan hallintaan katualu-
eiksi. Muutos mahdollistaa 
keskustan katualueiden ke-
hittämisen. Tästä maantie 
18755 muuttamisesta kaduk-
si, kunnanhallitus toteaa lau-
sunnossaan. Ely-keskuksen 
kanssa käytyjen neuvottelu-
jen ja alueelle suoritettujen 
maastokäyntien pohjalta Iin 
kunta pitää seuraavia Ely-
keskuksen esittämiä toimen-
piteitä riittävinä:  

- Koko Kirkkotien ja Joki-
suuntien ajoradan, sekä al-
kuperäisessä suunnitelmassa 
esitettyjen kevyen liikenteen 
väylien osuuksien uudel-
leen päällystäminen (sisältä-
en painanteiden tasauksen 
massalla) 

- Korotettujen suojateiden 
päällysteen jyrsintä ja uudel-
leen päällystäminen 

- Reunapalteiden pois-
to koko luovutettavalla tie-
osuudella  

- Kuivatusjärjestelmien 
huuhtelu, kaivojen puhdis-
tus ja tarpeen mukaan kai-
vojen kansien nosto oikeaan 
korkoon koko luovutetta-
valla tieosuudella, mikäli 
kansien nostaminen on mah-
dollista eli kaivot ovat tele-
skooppiputkella varustettuja 

- Rikkoontuneiden ja 
puutteellisten reunakivien 
ennallistaminen 

- Muiden vaurioiden kor-

jaus (esimerkiksi kevyen lii-
kenteen sortuman korjaus 
Valtarin koulun kohdalla)

Kunnanhallitus päätti os-
taa Rantakairan Sähkö Oy:n 
osakkeita Oulun Osuus-
pankilta. Ostopäätös kos-
kee Osuuspankin omistamia 
kymmentä osaketta. Osak-
keista kunta maksaa 1000 
euroa kappale. Rantakairan 
Sähkö Oy on yhtiö, joka vas-

taa sähkön jakelusta Simon 
ja Kuivaniemen alueella. Iin 
kunta omistaa ennen uusien 
osakkaiden hankintaa Ranta-
kairan Sähkö Oy:n osakkeita 
667 kappaletta.

Kunnanhallituksen maa-
poliittisen jaoksen, sekä elin-
keino- ja konsernijaoksen 
nimeämiset kunnanhallitus 
siirsi seuraavaan kokouk-
seensa. MTR

Kunnanhallitus päätti aloittaa 
tuulivoiman lisärakentamisen 
mahdollistavan kaavoituksen 
Yli-Olhavan alueella.

Iihin on perustettu moot-
toripyöräkerho Ii Bikers 
ry. Loppusyksystä perus-
tetun seuran puheenjohta-

Ii Bikers ry haluaa koota kaksipyöräisten harrastajat yhteen
jana toimii Jouni Ikonen ja 
varapuheenjohtajana Matti 
Virtanen. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Alpo Kukko-

la, Kari Alatalo ja Pasi Paak-
kola.

-Perustamisasiakirjojen 
hyväksyminen Patentti- ja 
rekisterihallituksessa kesti 
aikansa, mutta nyt voimme 
virallisesti käyttää nimeä Ii 
Bikers ry ja aloittaa jäsen-
hankinnan, Jouni Ikonen 
kertoo.

Kerhon perustamisidea 
lähti tarpeesta koota kaksi-
pyöräisten harrastajat yh-
teen, merkkiin tai pyörän 
kokoon katsomatta.

-Moottoripyöräilijöiden 
lisäksi mopoilijat ovat yhtä 
tervetulleita, hallituksen jä-
sen Alpo Kukkola toteaa.

Iissä ei ole tällä hetkellä 
paikkaa, johon mopopojat ja 
-tytöt voisivat mennä mopo-
jaan rassaamaan ja saamaan 
opastusta mopoiluun. Tä-
hän Ii Bikers toivoo voivan-
sa vaikuttaa ja viritelmissä 
on yhteistyötä kunnan kans-
sa muun muassa ajotapa-
koulutuksen osalle.

-Tavoitteenamme ovat 
pitkällä aikavälillä omat toi-

mitilat, sekä maa-alue har-
rastustoiminnan, kuten 
Motocrossradan tarpeisiin, 
Ikonen ja Kukkola kertovat.

Ii Bikers keskittyy toi-
minnassaan varttuneempi-
en harrastajien lisäksi ennen 
muuta lapsiin ja nuoriin. 
Seuran puuhamiehet toivo-
vat kerhon voivan tarjota 
mopoharrastuksesta kiin-
nostuneille nuorille kana-
van toteuttaa harrastustaan 
turvallisessa, ohjatussa ym-
päristössä.

-Iin keskustassa ajelee 
taitavia nuoria, jotka saatta-
vat kaivata ohjausta ja opas-
tusta. Lisäksi he tarvitsevat 
alueen harrastuksensa to-
teuttamiseen, Jouni Ikonen 
toteaa Iissä käydystä kes-
kustelusta kylillä huristele-
vista moponuorista.

Kerhon tavoitteena on 
myös erilaisten tapahtumien 
ja kilpailujen organisointi.

-Aktiivisten, taitavien 
nuorten energia saadaan ta-
pahtuminen ja kilpailutoi-
minnan kautta ohjatuksi 

pois yleisen liikenteen seas-
ta, Ikonen ja Kukkola totea-
vat.

Seuran jäsenmaksu (25€) 
on perhekohtainen ja jä-
senmäärän uskotaan ensi 
vaiheissa nousevan sadan 
jäsenen paikkeille.

-Kaikki ovat toimintaan 
tervetulleita, myös naapuri-
kunnista. Kerhotoiminta on 
sosiaalista kanssakäymis-
tä ja helppo tapa kuntaan 
muuttavillekin tutustua sa-
manhenkisiin ihmisiin. Jä-
senmaksu ei saa muodostua 
kerhoon liittymisen esteek-
si. Siksi päädyimme perhe-
kohtaiseen jäsenmaksuun, 
Ikonen kannustaa moottori-
pyöräilyä tai mopoilua har-
rastavia liittymään kerhoon.

Jouni Ikonen on itse ak-
tiivinen retkipyöräilijä, joka 
on yhdessä vaimonsa Sarin 
ja ystäväpariskunnan Matti 
ja Tarja Virtasen kanssa pyö-
räillyt muun muassa kesällä 
2018 Venäjällä. Myös Espan-
jassa Matti ja Tarja ovat pyö-
räilleett hyvin kokemuksin.Sari Ikonen pyörineen Inarin kauniissa maisemissa. 

Ii Bikers ry:n puheenjohtaja 
Jouni Ikonen toivottaa kaikki 
tervetulleiksi kerhon toimin-
taan.

-Ii Bikersin toimes-
ta tullaan retkiä tekemään 
lähialueille, mutta myös pi-
temmät retket kuuluvat jat-
kossakin tarjontaan, Ikonen 
kertoo kerhon suunnitelmis-
ta.

Ajokauden alkua odotel-
lessa IiBikers esittelee toi-
mintaansa muun muassa Iin 
Lumivalakioilla, joille kerho 
suunnittelee omaa tempaus-
ta. MTR
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VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET 
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2   
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja 
Sanna Tervonen P. 040 721 3772 

sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

KLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

WWW.MONIXI.FI   P. 045 2733 180

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

• fysioterapia • akupunktio
• lihaskalvokäsittelyt 
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE: Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U SFurkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula
044 5577 677

Meneillään on puolueiden, 
politikkojen ja asiantuntijoi-
den kannanottojen Hullut 
Päivät, kun puhutaan ilmas-
tonmuutoksen hillinnästä. 
Ei se näin voi jatkua! Jotta 
ilmastonmuutos ja siitä pu-
huminen ei aiheuttaisi liikaa 
uhkakuvia ja pelkoja Suo-
messa asuville, pitäisi löytää 
yhteinen näkemys, mitä sen 
haasteen edessä meidän pi-
täisi tehdä.  

Kunnat joutuvat todel-
la valintojen eteen.  Mil-
lä tuotetaan kaukolämpö ja 
sähkö? Millä polttoaineel-
la joukkoliikennevälineet 
kulkevat tulevaisuudessa? 
Mitkä ovat kuntien omien 
ajoneuvojen polttoaineet? 

Ilmastonmuutoksen Hullut Päivät
Mistä materiaalista raken-
netaan uusia julkisia ra-
kennuksia? Kuinka kaukaa 
otetaan ruokapalveluiden 
raaka-aineet? Millainen pai-
noarvo annetaan kouluis-
sa ympäristötietoisuuden 
lisäämiselle. Avainasemas-
sa on kyky hankkia tietoa ja 
rohkeus tehdä päätöksiä. 

Meillä Pudasjärvellä täs-
tä on jo kokemusta. Vuon-
na 2009 kaupunki käynnisti 
tutkimushankkeen, jossa 
selvitettiin hirsirakentamis-
ta kaupungin investoin-
neissa ja sen vaikutuksista 
ilmastoon. Myönteiset tu-
lokset ja ensimmäisten ra-
kennusinvestointien 
käyttökokemukset johtivat 

lopulta siihen, että kaupun-
gin tulevien rakennusin-
vestointien ensisijaiseksi 
rakennusmateriaaliksi on 
valittu yksimielisesti hirsi ja 
puu yleensä. Kaikki uudet 
julkiset rakennushankkeet 
on sittemmin toteutettu hir-
restä ja uusia on jo tulossa. 
Puurakentaminen on saanut 
suomalaisen rakentamisen 
keskusteluissa sen arvon, 
joka metsistä rikkaalle maal-
le kuuluukin.

Liikenteen päästöistä pu-
hutaan paljon, mutta uusi 
käytäntöjä miettiessä pitää 
tarkkaan harkita miten ne 
soveltuisivat alueille, jois-
saauto on ihmiselle suo-
rastaan elinehto pitkien 

etäisyyksien vuoksi. Suu-
remmissa kaupungeissa ja 
Etelä-Suomen tiheissä vä-
estökeskittymissä toimivat 
ratkaisut eivät sellaisenaan 
välttämättä sovellu koko 
maahan. 

Kunnissa tämä asia on 
otettava myös mahdollisuu-
tena miettiä samalla uut-
ta. Nyt on ”tuhannen taalan 
paikka” iskeä tulevaisuu-
teen. Metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja Mikko Tii-
rolan viittasi Iijokiseudun 
kolumnissaan 9.1. biokaasu-
autoilun merkityksestä tu-
levaisuudessa. Biokaasun 
jalostamisen mahdollisuuk-
sista ja sen kehittämisestä 
tulisi erityisesti maaseudun 

kuntien olla aloitteellisia. 
Ilmastonmuutoksen hil-

litsemisen idea on meillä 
kaikilla tiedossa. Jokainen 
meistä pystyy vaikuttamaan 
myös omilla arkielämän rat-
kaisuillaan. Jotta tämä hen-
kilökohtainen panos tulisi 
lähemmäksi, valtiovallan ja 
yleensä julkisenyhteisön 
tulee osoittaa, etttä ilmas-
tonmuutoksen hillintä on 
yhteinen ja yhteiseillä peri-
aatteilla sovittu. Ilmasto-oh-
jelmat eivät saa kuitenkaan 
johtaa siihen, että kansalais-
ten eriarvoisuus eri muo-
doissa tulisi lisääntymään. 
Tästä ihmisiä kohtaavasta 
eriarvoisuuden kokemisesta 
on meillä huolestuttavin esi-

merkki syksyn Ranskan ta-
pahtumista. 

Vesa Riekki 
Kansanedustaja-
ehdokas Keskusta, 
metsuri, Pudasjärvi

Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUA
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Simosta kotoisin oleva, Iissä 
asuva, laulaja Mari Ylikär-
pällä on takana työntäytei-
nen vuosi. Keväällä 2018 
häneltä ilmestyi esikoislevy 
”Ei kauniimpaa” ja syyske-
sästä kolme kappaletta si-
sältänyt ”Mari Ylikärppä” 
levy.

Tammikuun alkupuolel-
la 2019 oli vuorossa ensim-
mäinen pitkäsoitto ”Kuun 
kimallus aalloilla”

-Olihan se melkomois-
ta haipakka, Lahden Jukan 
otettua yhteyttä elokuun 
puolenvälin paikkeilla. Le-
vytyssopimusta pompotel-
tiin ensin aikansa, mutta 
suht kivuttomasti kuitenkin 
palaset loksahtivat paikal-
leen, Mari kertoo levyn te-
koprosessista.

-Tiivis rutistushan se 
oli, mutta kaikki meni jou-
hevasti hyvällä porukalla, 
jatkaa Marin elämänkump-
pani Esa Mathlin.

Levyltä löytyy kaksi pa-

Mari Ylikärpältä ilmestyi pitkäsoitto
”Kuun kimallus aalloilla” tyydyttää tekijöitään

riskunnan yhdessä tekemää 
kappaletta ”Tanssilavan tai-
kaa” ja Sydämen aarteet” 
jotka ovat Esan säveltämiä 
ja sovittamia, sekä Marin ja 
Esan yhdessä sanoittamia. 
Muut levyn neljästätois-
ta kappaleesta ovat Veikko 
Juntusen sävellyksiä. Levyn 
tuottaja Jukka Lahti puoles-

taan löytyy useiden kappa-
leiden sanoitusten takaa. 

Vielä loppukesästä Mari 
ja Esa ajattelivat pitkäsoiton 
olevan vuorossa vuoden tai 
puolentoista kuluttua. 

-Jukalla ja Veikolla oli 
hieman erilaiset aikatau-
lutoiveet, Mari naurahtaa, 
todeten Veikon salkusta löy-
tyneet heti seitsemän kap-
paletta, kun asiasta alettiin 
elokuussa neuvottelemaan.

”Kuun kimallus aalloil-
la” levy työstettiin lopulta 
puolessatoista kuukaudes-
sa. Pari viikkoa sitten mark-
kinoille tullutta levyä voi 
tänään kuulla eri radiokana-
vilta Ruotsia myöten.

-Erittäin tyytyväisiä 
olemme lopputulokseen, 
Mari ja Esa toteavat.

-Levyllä on sopiva sekoi-
tus nopeita ja hitaita kappa-
leita niin, että itselle jäi eka 
kuuntelun jälkeen tunne, 
tätä lisää, eloisa Mari ker-
too ensivaikutelmistaan le-
vystään.

13.-14.1. Marilla ja muilla 
Järviradion kuuntelijoilla oli 
mahdollisuus koko yö kuul-
la kappaleita levyltä, sen 
oltua kanavan yösoitossa. 
Marin ja Esan yhteistuotan-
toa levyllä edustava ”Tans-
silavan taikaa” on myös 
ehdolla kanavan TOP 7 lis-
talle.

-Niin ja voi sitä riemun 
kiljahdusta muutama päi-

vä sitten. Luulin jotain maa-
ta mullistavaa tapahtuneen, 
Esa naurahtaa. Mari oli huo-
mannut samaisen ”Tans-
silavan taikaa” kappaleen 
päässeen ehdolle radio Poo-
kin listalle.

-Mukavaltahan se tun-
tui, tottakai. Eikä seurakaan 
ole pöllömpää, kun muut 
ehdokkaat uusina listalle 
ovat Janne Tulkki ja Ressu 
Redford, Mari kuittaa elä-
mänkumppaninsa hyvän-
tahtoisen heiton.

Keikkarintamalle paris-
kunta toivoisi kalenteriin 
vähän enemmän merkintöjä.

-Muutamia keikkoja on 
sovittu ja muutamia vetä-
mässä, mutta mielellään 
tulemme esiintymään, vaik-
kapa häihin ja muihin juh-
liin, Mari toteaa toimittajan 
uteluihin tulevista keikoista.

Esa paljastaa levyn julk-
karitanssien olevan Kop-
sassa 17.2. Sitä ennen Maria 
ja Esaa voi nähdä ja kuul-
la Raahessa Kuutostiimiin 
ystävänpäivätapahtumassa 
10.2. Keväämmällä heillä on 
tarkoitus järjestää Iissä kah-
vikonsetti/tanssit.

”Kuun kimallus aalloil-
la” levyn voi hankkia Kuk-
ka-Pirtistä Kuivaniemeltä, 
Autokeitaalta Iistä, Mu-
siikkiliike BRR Raahesta, 
Kuutostiimiltä Raahesta ja 
tietenkin Marilta itseltään. 
MTR

Raasakan voimalaitoksen 
sähkö- ja automaatiouudistus 

toi käyttövarmuutta ja 
tehokkuutta

Pohjolan Voiman vesivoi-
mayhtiö PVO-Vesivoiman 
Raasakan vesivoimalaitok-
sen uudet sähkö- ja auto-
maatiojärjestelmät on otettu 
käyttöön Iijoella. Moderni-
sointi lisää voimalaitoksen 
käyttövarmuutta ja tehostaa 
säätövoiman tuotantoa.

Sähkö- ja automaatiojär-
jestelmien modernisoinnissa 
korvattiin 1970-luvun alusta 
peräisin olevat järjestelmät 
ajanmukaisella ja digitaa-
lisella tekniikalla. Kesällä 
2018 aloitettujen uudistus-
töiden jälkeen uudet jär-
jestelmät otettiin käyttöön 
vuoden lopussa. Uudistus 
turvaa voimalaitoksen tuo-
tanto- ja säätökykyä seuraa-
vien 15 - 20 vuoden aikana.

Laitoksen käyttövarmuus 
paranee uusien, moderni-
en järjestelmien tuottamien 
yksityiskohtaisempien kun-
nonvalvontatietojen myö-
tä. Digitaalisten laitteiden 
avulla myös voimalaitok-
sen säätömahdollisuudet 
paranevat, mikä tehostaa 
sähköjärjestelmän tasapai-
non kannalta tärkeän sää-
tövoiman tuotantoa, kertoo 
PVO-Vesivoima Oy:n kehi-
tyspäällikkö Juha Kähkölä.

Tarkempaa kunnonval-
vontaa ja lisää energiatehok-
kuutta 

Modernit järjestelmät 
helpottavat kunnonvalvon-
taa ja varaosien saantia. 
Ne tuovat entistä tarkem-
paa tietoa järjestelmien 
kunnosta ja paremman 
mahdollisuuden ennakoida 
huoltotarpeita. Laitteistojen 
toiminnallisuuksia voidaan 
myös tarvittaessa muuttaa 
etänä.   

Uusi tekniikka tuo myös 
lisää energiatehokkuutta.

Modernisoinnissa korva-

simme käyttöikänsä päähän 
tulleet järjestelmät uudella, 
ajanmukaisella tekniikalla. 
Uusi laitos- ja koneistoau-
tomaatio on samalla entistä 
energiatehokkaampaa. Au-
tomaatio ohjaa voimalai-
toksen kytkinlaitoksia, 
vedenkorkeuksia sekä kol-
men koneiston turbiineja ja 
generaattoreita entistä tar-
kemmin ja reaaliaikaisem-
min, kuvaa Juha Kähkölä.

Projektin yhteydes-
sä uusittiin myös kymme-
nen kilovoltin kytkinlaitos 
ja huollettiin voimalaitok-
sen turbiinit ja generaattorit. 
Uudet sähkö- ja automaati-
ojärjestelmät toimitti ABB. 
Sähköasennuksista vastasi 
Paikallis-Sähkö Oy. Huolto-
töissä oli mukana kunnossa-
pitokumppani Caverion. 

Investointi on osa Poh-
jolan Voiman vesivoima-
laitosten systemaattista 
peruskunnostusohjelmaa. 
Viime vuosina olemme uu-
distaneet Kemijoen Iso-
haaran voimalaitoksen 
sähköautomaation vuosina 
2016 - 2017 ja peruskunnos-
taneet Kokemäenjoen Melon 
vesivoimalaitoksen vuosina 
2014 - 2015. Iijoella saimme 
valmiiksi neljän voimalai-
toksen mittavan peruspa-
rannusohjelman vuonna 
2013. 

Modernisointien ansios-
ta vesivoimalaitokset saa-
vat vuosikymmeniä lisää 
käyttöikää. Samalla paranee 
niiden kyky tuottaa oikea-
aikaista säätövoimaa kasva-
van tuuli- ja aurinkovoiman 
rinnalle, mikä mahdollistaa 
siirtymistä päästöttömään 
energiajärjestelmään.

Pohjolan voima tiedotus

Mari Ylikärppä ja Esa Mathlin ovat pari myös esiintymislavojen ul-
kopuolella.

Kuun kimallus aalloilla levy ilmestyi tammikuun alkupuolella.

Iin kirkkovaltuusto va-
litsi kokouksessaan 15.1. 
puheenjohtajakseen toimi-
kaudelle 2019-2020 Pekka 
Sipilän. Varapuheenjohta-
jaksi valittiin Pekka Koskela.

Kirkkoneuvostoon kirk-
kovaltuusto valitsi var-
sinaiset jäsenet ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet 
seuraavasti:

Riitta-Liisa Alaraasak-
ka   (Satu Sassi), Soili Tau-
riainen ( Jaakko Maaninka), 
Esko Turtinen (Sirkka-Liisa 
Turtinen), Mika Jutila (Jon-

Pekka Sipilä johtaa Iin kirkkovaltuustoa
na Klasila), Markku Vitik-
ka (Jorma Paakkola), Salme 
Kallio (Antti Lapinkangas), 
Kirsimaria Pakonen (He-
li-Hannele Haapaniemi), 
Jari-Jukka Jokela (Pentti 
Puolakka)

Kirkkoneuvostoa joh-
taa kirkkoherra, varapu-
heenjohtajaksi valittiin 
Riitta-Liisa Alaraasakka. 
Kirkkoneuvosto valittiin 
vuosille 2019-2020.

Kirkkovaltuusto valit-
si kolme johtokuntaa toimi-
kaudeksi 2019-2022. 

Diakoniatyön johto-
kunta: Pekka Soronen pu-
heenjohtaja, Satu Sassi, 
Riitta-Liisa Alaraasakka, 
Anne Hakoköngäs, Ari Vei-
jola, Heli-Hannele Haapa-
niemi, Antti Lapinkangas, 
Sulo Koskela.

Lähetystyön johtokunta: 
Pasi Rantakokko puheen-
johtaja, Sisko Kurttila, Anni 
Räsänen, Asta Kuopio, Mai-
ja Kylmänen, Reijo Väätä-
jä, Seppo Keltamäki, Pentti 
Puolakka.

Kasvatusasian johtokun-

ta: Jonna Klasila puheenjoh-
taja, Minna Paakkola, Oili 
Kaleva, Jari-Jukka Jokela, 
Mari Miettunen, Antti La-
pinkangas, Pekka Suopanki, 
Aki Lohi, Merita Mäenpää.

Kuivaniemen kappalei-
seurakunnan kappelineu-
vostoon valittiin:

Kyösti Hyry (Paula 
Hyry), Hannu Kehus (Pek-
ka Koskela), Jouko Pääkkölä 
(Jaana Klaavuniemi), Mari 
Miettunen (Ari Veijola), 
Anne Hakoköngäs (Jaakko 
Maaninka)

Kappalainen kuuluu vir-
kansa puolesta kappelineu-
vostoon. Kappelineuvosto 
valitsee toimikautensa en-
simmäisessä kokouksessa 
keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan.

Kirkkohallitus on suo-
sitellut, että myytäessä tai 
vuokrattaessa seurakunnan 
omistamaa maata, hinnoit-
telussa käytettäisiin kirk-
kovaltuuston valitsemia 
arviomiehiä. Iin seurakun-
ta on vuokrannut noin 230 
määräalaa pääosin omakoti-

talon, rivitalon tai kesäasun-
non tonteiksi. Vuosittain 
tulee useita sopimuksia uu-
sittavaksi ja myös uusia 
alueita vuokrauskäyttöön.  
Tonttien arviomiehiksi kirk-
kovaltuusto valitsi Markku 
Vitikan, Eero Alaraasakan ja 
Jorma Paakkolan.

Seurakunnan tilit tarkas-
taa jatkossakin Ernst&Young 
Oy, kirkkovaltuuston hy-
väksyttyä tilintarkastusyhti-
ön tarjouksen. MTR
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IIN KIRJASTOSSA  
LA 2.2. KLO 13-15 

AIKATAULU:
KLO 13 TAIKURI KARI
KLO 13.15 - 15.00 UNELMIEN LASTENOSASTO 
-TYÖPAJA
 

 

-TAPAHTUMA

VAPAA PÄÄSY

JÄRJESTÄÄ: II-INSTITUUTTI/ IIN KIRJASTO

HERKKUJA JA YLLÄTYKSIÄ 

TAIKURI KARIN HUIKEA TAIKASHOW

TULE SUUNNITTELEMAAN UNELMIEN 
LASTENOSASTO KIRJASTOON!

UNELMIEN LASTENOSASTO -TYÖPAJA,

VETÄJÄNÄ TAITEILIJA SANNA KOIVISTO

ANNA MIELIKUVITUKSELLE SIIVET JA TULE MUKAAN SUUNNITTELEMAAN 

KIRJASTON LASTENOSASTOA!!

JOKAISELLE YLLÄTYS!!

Unelmien
lastenosasto

BINGO

Su 27.1. klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 500 €  pr 51 | 330 € mp 
2 x 100 € | 5 x 50 €

223
8

HUOM ! Pakkasraja -25 C, 
puh. 044 209 4496

Esillä sääntömääräiset asiat.  
Tervetuloa!      
Johtokunta.

VUOSIKOKOUS
maanantaina 4.2.2019. klo. 18.00.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.n 
Kuivaniemen osaston  

vanhustentalon kerhohuoneella, Ratatie 5.

Iin lukion avointen ovien 
päivää vietettiin tänä vuon-
na 17.1. uudella konseptil-
la. Luentojen sijaan koulun 
tiloihin oli rakennettu eri-
laisia toimipisteitä, joissa 
opettajat jakoivat tietoa tu-
levista kursseista. Oppilaat 
kiersivät pisteeltä toisel-
le, saaden lisätietoja itseään 
kiinnostavista oppiaineis-
ta. Opettajat olivat panos-
taneet elävöittämään omaa 
esitystään erilaisilla oheis-
materiaaleilla, kuten pans-
sarivaunun pienoismallilla.

-Iin lukiossa opiskelee 
tällä hetkellä 165 opiskeli-
jaa. Opiskelijamäärä on ol-

Iin, Kuivaniemen ja Yli-Iin yhdeksännet luokat tutustuivat kouluun

Iin lukio esittäytyi avointen ovien päivässä

Jukka Arola elävöittää esitystään historian opetuksesta toisen maali-
mansodan aikaista panssarivaunua kuvaavalla pienoismallilla. Rehtori 
Tuomas Kulha poikkesi myös tässä toimipisteessä.

Iin lukion avointen ovien päivää vietettiin tänä vuonna 17.1.

Teijo Liedes esittelee filosofi-
aa oppinaineena Valtarin kou-
lun yhdeksäsluokkalaisille. 
Paikalla olleista nuorista puo-
let aikoo jatkaa opintojaan lu-
kiossa.

lut viime vuodet kasvussa 
ja pian alkavat tilat olla ää-
riään myöten täynnä, rehto-
ri Tuomas Kulha kertoo.

Iin lukion uuden karhe-
at toimitilat sijaitsevat Kan-
gastiellä Iin keskustassa. 

Iin lukion toiminta-ajatus 
on ”vankalta perinteiseltä 
pohjalta luottavaisena tu-
levaisuuteen”. Opetuksen 
painotukset ovat muun mu-
assa kansainvälisyys, yrit-
täjyys ja kansainvälinen 

taideopetus. Myös liikun-
nalla on tärkeä rooli Iin luki-
on opetusohjelmassa.

Avointen ovien päivänä 
lukioon tutustuivat kaikki 
Iin, Kuivaniemen ja Yli-Iin 
yhdeksännet luokat. MTR

Pohjoinen lukuhaaste 
innostaa lukemaan
Monissa kirjastoissa on jul-
kaistu viime vuosina luku-
haasteita, joista tunnetuin 
on Helmet-lukuhaaste. Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun 
kirjastot saavat oman luku-
haasteensa tammikuussa. 
Haasteen tavoitteena on ni-
mensä mukaisesti haastaa 
lukemaan kirjoja, joita ei ta-
vallisesti lukisi. Lukuhaas-
teen kautta asiakkaat saavat 
myös uusia kirjavinkkejä 
kirjaston verkkosivuilta ja 
muilta haasteen suorittajilta. 

Pohjoinen lukuhaaste on 
25-kohtainen. Pitkin vuotta 
julkaistaan myös lisähaas-
teita kaikkein innokkaim-
mille lukijoille. Lukuhaaste 
haastaa lukemaan esimer-
kiksi läheisen suositteleman 
kirjan tai aikanaan sensuroi-
dun kirjan. Pohjoiseen lu-
kuhaasteeseen voi tutustua 
OUTI-verkkokirjastossa tai 
kysymällä lähimmästä kir-
jastosta. Lukuhaasteen suo-
rittamisen avuksi ja 
kannustukseksi löytyy myös 
oma Facebook-ryhmä. Li-

säksi vinkkejä julkaistaan 
Instagramissa Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun kirjas-
tojen kirjavinkkaustilillä 
Vinkkaamossa.

Kirjastoista voi hakea 
bingon/täytettävän kirjalis-
tan ja lukea jonkin rivin tai 
sitten vaikka kaikki. Bingon 
ja kirjalistan voi myös tulos-
taa OUTI-verkkokirjastosta. 
Kirjastonjohtaja Minna Ha-
lonen haastaakin kaikki ii-
läiset lukemaan yhden rivin 
kirjoja lukuhaastebingosta!

Haasteen suorittaneiden 
kesken arvotaan kirjapal-
kintoja vuoden 2019 lopus-
sa. Palauta bingo/täytettävä 
kirjalista nimellä ja puhelin-
numerolla varustettuna Iin 
tai Kuivaniemen kirjastoon 
tai kirjastoauto Akseliin. 

Kirjasto tiedotus 

Mirja Klasila 
Oulunkaaren 
tiedonhallintasihteeriksi
Oulunkaaren kuntayhty-
män tiedonhallintasihteerik-
si on nimetty Mirja Klasila 
nykyisen tiedonhallintasih-
teeri Vuokko Loukusan jää-
dessä eläkkeelle.

Klasila on työskennellyt 
aikaisemmin muun muassa 
julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajana BDO Au-
diatorilla sekä Oulunkaaren 
hallintojohtajana. Klasila on 
valmistunut Tampereen yli-
opistosta pääaineenaan kun-
nallistalous.

Tiedonhallintasihteeri toi- 
mii myös toimistotiimin esi-
miehenä ja kuntayhtymän 
tietosuojavastaavana.

Oulunkaari tiedotus

Uusi yksityistielaki voimaan 
– koulutusta tarjolla
Uusi yksityistielaki astui 
voimaan vuoden 2019 alus-
sa. Uudistuksen myötä tie-
osakkaat voivat itse mm. 
perustaa tiekunnan sekä kes-
kenään sopia tiekuntien yh-
distämisestä, erottamisesta 
tai uuden tienosan liittämi-
sestä tiekunnan tiehen.

Iin kunta järjestää aiheesta 
koulutustilaisuuden 6.2.2019 
klo 18-21, paikkana Nättepo-
rin auditorio. 

Koulutus on tarkoitettu 
yksityisteiden tiekuntien toi-
mitsijamiehille, hoitokuntien 
jäsenille sekä muille yksityis-
tie osakkaille. Koulutuksessa 
käydään läpi merkittäväm-
mät lain muutokset, tiekun-
tien toiminta ja tiekuntien 
toimielimen tehtävät ja vas-

tuut uuden lain myötä.
Koulutukseen pyydetään 

osallistumaan etenkin niitä 
tiekuntien edustajia, joilla on 
kunnan kanssa allekirjoitet-
tu hoitosopimus yksityistien 
kunnossapidosta. Tilaisuu-
den kouluttajana toimii Mika 
Rahja Yt isännöinti Oy:stä 
sekä Jani Maalismaa Metsä-
toimisto Kuukkeli Oy:stä.

Yksityisteiden kunnos-
sapitoavustuksien haku 
29.3.2019 mennessä. Yksi-
tyisteiden avustusehdot ja 
hakulomake ovat saatavil-
la Iin kunnanviraston yh-
teispalvelupisteestä sekä 
kunnan verkkosivuilta:

Iin kunta tiedotus 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
tiedonhallintasihteeriksi on ni-
metty Mirja Klasila.



16
nomat

-
nro 1

24.1.2019

Ademax on tuonut kevääl-
lä 2018 markkinoille leuan-
vetotangon, jonka patentoitu 
kiinnitystapa ja ainutlaatui-
set ominaisuudet tuovat leu-

Ademax-Leuanvetotanko mullistaa tankomarkkinat

anvetotangon nykyaikaan. 
Ademax-Leuanvetotanko on 
Iissä suunniteltu ja valmis-
tettu leuanvetotanko, jon-
ka voi kiinnittää oviaukkoon 

nopeasti ja helposti. Se on 
ainoa leuanvetotanko, joka 
hyödyntää kiinnityksessä 
ovenkarmissa valmiina ole-
via kiinnitysreikiä. Tuotteen 
käyttö ei vaurioita ovenkar-
mia, eikä käyttö jätä karmei-
hin myöskään jälkiä.

Tmi Ademaxin ta-
kaa löytyy rakennusinsi-
nööri Teijo Karsikas, joka 
kymmenen vuoden tuoteke-
hittelyn tuloksena valmistaa 
patentoituja Ademax-Leuan-
vetotankoja omassa autotal-
lissaan.

-Kaikki sai alkunsa tyhjäs-
tä. Muutimme Iihin vuonna 
2007 vuokra-asuntoon. Päh-
käillessäni silloisen leuan-
vetotankoni kiinnittämistä, 
havahduin ajatukseen, ett-
en voi sitä vuokra-asunnossa 
tehdä vahingoittamatta oven 
karmeja. Sattumalta yhden 
oven karmitulpat olivat pois-
sa ja silloin välähti. Siinähän 
on tyhjä tila ja kaikki ny-
kykarmit ovat samanlaisia, 
Teijo kertoo Ademax-Leuan-
vetotangon syntyhistoriaa.

Ideasta valmiiksi tuot-
teeksi vierähti kymmenen 
vuotta. Den-Finland Oy:llä 
rakennesuunnittelijana työs-
kentelevä Karsikas kehitteli 
ideaa vapaa-aikanaan.

-Tuotekehittely on hidas-
ta ja yhteistyökumppanien 
löytäminen osatoimittajik-
si tapahtui yrityksen ja ereh-

dyksen kautta. Ensin testasin 
Kiinasta tuotuja osia, havai-
ten ne heikkolaatuiseksi. 
Lopulta päädyin täysin ko-
timaisen tuotteen kannalle, 
johon kaikki osat tulevat Suo-
messa toimivilta yrityksil-
tä, Teijo Karsikas muistuttaa 
tuotteen kotimaisuudesta.

Ademax-Leuanvetotan-
ko on nerokkaan yksinker-
tainen. Ovikarmissa oleva 
tulppa otetaan pois. Tangon 
toinen pää reikään, tangon 
puristus kasaan ja toinen pää 
karmin toisen sivun reikään 
ja varmistuslukko tankoon 
paikalleen. Nopeaa ja yk-
sinkertaista ilman työkaluja. 
Yhtä helposti tangon kor-
keutta voi vaihdella ovikar-
missa olevien reikien välillä. 
Näin jokainen perheenjäsen 
löytää itselleen sopivan kor-
keuden tangolle.

Lyhyessä ajassa Ade-
max-Leuanvetotanko on 
löytänyt moniin koteihin ja 
työpaikoille, sekä muuta-
miin kouluihin muun mu-
assa Seinäjoelle. Iissä tanko 
löytyy ainakin liikuntakes-
kus Movesta.

Teijo uskoo jatkossa saa-
vansa asiakkaita myös Liik-
kuva koulu – hankkeen 
kautta.

-Mikä sen näppärämpää 
kouluille kuin tanko, jonka 
korkeutta voi hetkessä muut-
taa. Enää ei tarvita pulpettia 

Pystysuunnassa ovikarmi kestää todella suuria kuormituksia.

Teijo Karsikas kiinnittämässä Ademax-Leuanvetotankoa paikal-
leen. Nopea, ilman työkaluja tapahtuva toimenpide.

Kolmevuotias Juliakin löytää itselleen sopivan korkeuden isän 
suunnittelemalle leuanvetotangolle. 

tankoon kiipeämiseen. Ade-
max-Leuanvetotanko siirtyy 
hetkessä myös alaluokkalai-
sille sopivalle korkeudelle, 
Teijo toteaa keksintönsä so-
veltuvuudesta myös koulu-
liikunnan tueksi.

Ademaxin verkkokauppa 

avautui marraskuussa 2018. 
Verkkokaupasta voi leuan-
vetotangon hankkia kaikkiin 
ovikarmeihin, sillä tankoa 
valmistetaan eri levyisiin 
oviaukkoihin sopivina pi-
tuuksina. MTR

Autoklinikka laajentaa jäl-
leen palveluverkostoaan, 
kun Iin Automaalaamo liit-
tyy vuoden 2019 alussa 
osaksi Autoklinikka-yrittä-

Suomen suurin kolarikorjaamoketju laajentaa Iihin
Iin Automaalaamo on nyt osa Autoklinikka-ketjua

jien muodostamaa kump-
paniverkostoa. Uuden 
korjaamon myötä Auto-
klinikka-yrittäjiä toimii 15 
paikkakunnalla.

Iin Automaalaamon modernit tilat löytyvät Iin keskustan liepeil-
tä, osoitteesta Pentintie 26.

-Autoklinikka on alan 
vahvin toimija, joten kump-
panuus oli meille luonte-
va valinta. Ala ja ajoneuvot 
muuttuvat kovaa vauhtia, ja 

kumppanuuden myötä pää-
semme tarjoamaan työnteki-
jöillemme alan viimeisintä 
koulutusta. Lisäksi Autokli-
nikka seuraa tiiviisti asia-

kastyytyväisyyden tasoa, 
mikä auttaa meitäkin ke-
hittymään. Ketjun jäseninä 
saamme myös tukea mark-
kinointiin ja viestintään, ja 
pystymme tarjoamaan asi-
akkaillemme kilpailuky-
kyisempiä hintoja laadusta 
tinkimättä, Iin Automaalaa-
mon yrittäjä Jukka Olkonie-
mi kertoo.

Iin Automaalaamo on 
tarjonnut korjaamo-, maa-
laus- ja pesupalveluja asiak-
kailleen Iissä yli 20 vuoden 
ajan. Korjaamo jatkaa edel-
leen yksityisenä yrityksenä 
ja omalla nimellään, mutta 
kumppanuuden myötä kor-

jaamon julkisivu ja sisustus 
saavat Autoklinikka-ketjun 
yhtenäisen ilmeen.

Iin Automaalaamossa 
työskentelee kaikkiaan viisi-
toista työntekijää, joista kol-
me korjaamossa.

Jukka Olkoniemi toteaa 
Autoklinikan olleen aktiivi-
nen osapuoli yhteistyöhön 
aloittamiseen päätyneissä 
neuvotteluissa.

-Meille muun muassa 
tarvittavat lisäkoulutukset 
ovat jatkossa helpommin 
saatavilla, kuin yksin toi-
mien, Olkoniemi summaa 
kumppanuuden etuja. MTR

Iin Automaalaamon omistajista Jouni Olkoniemi, Jukka Olkoniemi ja Toni Erkkilä ehtivät pakkaspäivän asiakasruuhkassa yhteisku-
vaan. Jukka Olkoniemi toteaa Iin Automaalaamon tulevaisuuden näyttävän valoista, kumppaneiden ollessa nuoria miehiä.


